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Zadanie 1. 
Pacjent w stanie hiperglikemii może odczuwać: 

A. wzmożoną potliwość, 
B. drętwienie rąk, 
C. wilczy głód, 
D. wzmożone pragnienie. 

Zadanie 2. 
Objawami klinicznymi sugerującymi tamponadę serca, są między innymi 
następujące objawy: 

A. tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, duszność, 
B. bradykardia, spadek ciśnienia tętniczego krwi, niepokój, 
C. znaczne poszerzenie żył szyjnych, duszność i niepokój chorego, 

spadek ciśnienia tętniczego krwi, 
D. bradykardia, wzrost ciśnienia tętniczego krwi, poszerzenie żył 

szyjnych. 

Zadanie 3. 
Który  z  wymienionych  składników  pokarmowych  zwiększa 
wchłanianie żelaza pokarmowego? 

A. nienasycone kwasy tłuszczowe, 
B. białka pochodzenia zwierzęcego, 
C. kwas foliowy, 
D. kwas askorbinowy. 

Zadanie 4. 
Utrata masy i siły mięśniowej powstająca w procesie starzenia, potęgowana
  przez  zmniejszenie aktywności fizycznej i współistniejące choroby, to: 

A. kserostomia, 
B. fizjoskleroza, 
C. sarkopenia, 
D. polipragmazja. 

Zadanie 5. 
Objawy kliniczne, takie jak rumień o kształcie motyla na policzkach, liszaj 
krążkowy, nadwrażliwość skóry na światło, charakterystyczne są dla: 

A. reumatoidalnego zapalenia stawów, 
B. gorączki reumatycznej,  
C. twardziny układowej, 



D. tocznia układowego. 
 
Zadanie 6. 
Zaparcia w przewlekłej niewydolności krążenia są spowodowane: 

A. przewlekłą farmakoterapią, 
B. powiększeniem wątroby, 
C. spadkiem aktywności fizycznej, 
D. zastojem żylnym w błonie śluzowej żołądka i jelit. 

Zadanie 7. 
O miażdżycy zarostowej kończyn dolnych świadczą następujące objawy: 

A. bóle kończyn dolnych, uczucie zimna,  parestezje, zaburzenia 
troficzne, 

B. nagły silny ból w kończynie, zimna, blada skóra, zaburzenia czucia, 
C. symetryczne zblednięcie palców, obrzęk,  oziębienie, zaburzenia 

czucia, 
D. zaczerwienienie skóry, wzmożone ucieplenie, ból kończyny, 

obrzęk. 

Zadanie 8. 
Jedna z najbardziej typowych lokalizacji procesu zapalnego w 
zesztywniającym zapaleniu stawów kręgosłupa (ZZSK) to: 

A. mięśnie obręczy barkowej, 
B. stawy międzypaliczkowe rąk i stóp,  
C. stawy krzyżowo-biodrowe, 
D. stawy kolanowe. 

Zadanie 9. 
Ryzyka wystąpienia choroby niedokrwiennej serca NIE zwiększa: 

A. cukrzyca, 
B. wartość trójglicerydów w osoczu krwi < 150 mg/dl,  
C.  niska wartość cholesterolu frakcji HDL, 
D.  palenie papierosów. 

 
 
 
 
Zadanie 10. 
Przeciwwskazaniem do biopsji aspiracyjnej szpiku jest: 



A. małopłytkowość, 
B. hemofilia, 
C. skaza krwotoczna, 
D. nie ma przeciwskazań do biopsji aspiracyjnej szpiku. 

 
Zadanie 11. 
Na początku farmakoterapii preparatami żelaza, chorego należy uprzedzić o 
możliwości wystąpienia: 

A. bólu głowy, 
B. zaburzeń czynności przewodu pokarmowego,  
C.  ciemnego zabarwienia moczu, 
D.  świądu skóry. 

Zadanie 12. 
W farmakologicznym przygotowaniu pacjenta do koronarografii należy 
uwzględnić odstawienie dostnych leków: 

A. przeciwzakrzepowych, 
B. hipotensyjnych,  
C. przeciwpłytkowych, 
D. hipolipemicznych. 

Zadanie 13. 
Ośrodkowe ciśnienie żylne /OCŻ/ jest podwyższone w: 

A. prawokomorowej niewydolności krążenia, 
B. lewokomorowej niewydolności krążenia, 
C. chorobie wieńcowej, 
D. wstrząsie anafilaktycznym. 

Zadanie 14. 
W jakim celu informujemy pacjenta ze zesztywniającym zapaleniem stawów 
kręgosłupa (ZZSK), o konieczności stałego prowadzenia ćwiczeń fizycznych? 

A. likwidacji sztywności porannej, 
B. zwiększenia napięcia mięśni, 
C. poprawy kondycji fizycznej, 
D. utrzymania odpowiedniej postawy oraz ruchomości kręgosłupa i 

klatki piersiowej. 

Zadanie 15. 
Która grupa problemów pielęgnacyjnych jest szczególnie charakterystyczna 
dla chorego z rozpoznaną przewlekłą mocznicą? 



A. obrzęki, bóle w okolicy lędźwi, świąd skóry, 
B. świąd skóry, zaburzenia rytmu oddychania, nudności, 
C. wyniszczenie, bradykardia, bóle mięśniowe, 
D. obrzęki, bóle mięśniowe, zaburzenia widzenia. 

 
Zadanie 16. 
Objawy charakterystyczne dla niedokrwistości z niedoboru witaminy B12: 

A. rozwijają się bardzo szybko, 
B. dotyczą w pierwszej kolejności zmian pulmonologicznych, 
C. dotyczą w pierwszej kolejności układu pokarmowego, 
D. rozwijają się bardzo powoli i podstępnie, co pozwala na fizjologiczną 

adaptację organizmu. 

Zadanie 17. 
W wywiadzie pacjent zgłasza nudności, wymioty następujące bezpośrednio po 
posiłku i zawierające nie strawione resztki pokarmowe o kwaśnym zapachu. 
Powyższe objawy wskazują o pochodzeniu wymiotów z: 

A. przełyku, 
B. żołądka,  
C.  jelit, 
D. dwunastnicy. 

Zadanie 18. 
Objaw krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego może wystąpić 
u osoby: 

A. stosującej często ibuprofen, 
B. leczonej hipotensyjnie, 
C. stosującej paracetamol, 
D. stosującej leki przeciwcukrzycowe. 

 
 
 
 
 
 
Zadanie 19. 
Do szpitala został przyjęty pacjent z bólami brzucha o charakterze 
napadowym (falowym), zatrzymaniem gazów i stolca (wzdęcia),  
wymiotujący treścią cuchnącą  o zabarwieniu brunatno-zielonym  



(tzw. "wymioty kałowe"). Powyższe objawy świadczą o: 
A. chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 
B. krwawieniu z żylaków przełyku, 
C. niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego, 
D. atonii żołądka. 

Zadanie 20. 
Dieta pacjentów z rozpoznaniem przewlekłego zapaleniem pęcherzyka 
żółciowego i dróg żółciowych NIE powinna zawierać: 

A. produktów z dużą zawartością błonnika, 
B. węglowodanów prostych, 
C. produktów z niską zawartością tłuszczu, 
D. warzyw i owoców gotowanych. 

 
Zadanie 21. 
Jakie jest często występujące powikłanie po nakłuciu lędźwiowym? 

A. niedowład kończyn dolnych, 
B. ból głowy, 
C. krwawienie podpajęczynówkowe, 
D. krwawienie podtwardówkowe, 

Zadanie 22. 
Rozpoznanie AIDS stawia się w chwili zdiagnozowania u osoby wirusa HIV. 
O zaawansowanym niedoborze odporności stanowią również różne 
schorzenia, w tym nowotwory. Jednym z z nowotworów definiujących AIDS 
jest: 

A. chłoniak Hodgkina, 
B. szpiczak mnogi, 
C. mięsak Kaposiego, 
D. nowotwór jajnika. 

 
 
 
 
Zadanie 23. 
Błonnik w diecie chorego na cukrzycę: 

A. przyspiesza wchłanianie cukru i tłuszczów, 
B. hamuje szybkość wchłaniania cukru i tłuszczów, 



C. nie ma wpływu na szybkość wchłaniania cukru, ale zapobiega i 
hamuje wchłanianie tłuszczów, 

D. przyspiesza wchłanianie cukru a hamuje wchłanianie tłuszczów. 

Zadanie 24. 
Które z poniższych twierdzeń jest prawdziwe? 

A. zmiana zabarwienia moczu jest zawsze objawem dysfunkcji nerek, 
B. u chorych z przewlekłą mocznicą ilość wydalanego moczu w ciągu 

doby nie przekracza 400 ml, 
C. dieta bogata w mięso, sery, sól kuchenną, sprzyja powstawaniu 

kamicy szczawianowej, 
D. niedokrwistość towarzyszy zawsze objawom przewlekłej 

niewydolności nerek. 

Zadanie 25. 
Objawy dyzuryczne są charakterystyczne dla: 

A. przewlekłej niewydolności nerek, 
B. ostrej niewydolności nerek,  
C.  zakażenia układu moczowego, 
D.  kolki nerkowej. 
 

Zadanie 26. 
Objawy w chorobie posurowiczej występują: 

A. natychmiast po podaniu surowicy lub penicyliny, 
B. po 2 godzinach od podania surowicy lub penicyliny, 
C. po dobie od podania surowicy lub penicyliny, 
D. po 7-10 dniach od podania surowicy lub penicyliny. 

Zadanie 27. 
W napadzie tężyczki pacjentowi należy podać drogą dożylną roztwór: 

A. wapnia, 
B. magnezu,  
C.  potasu, 
D.  sodu. 

Zadanie 28. 
Przeciwwskazaniem do wykonania próby wysiłkowej jest: 

A. podejrzenie choroby niedokrwiennej serca, u osób z bólami w klatce 
piersiowej i prawidłowym lub wątpliwym spoczynkowym zapisie 
EKG, 



B. wykrycie przebiegającej bezobjawowo choroby niedokrwiennej 
serca, u osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania, 

C. ocena tolerancji wysiłku i rokowania po zawale serca, diagnostyka 
zaburzeń rytmu, 

D. świeży zawał mięśnia sercowego. 

Zadanie 29. 
Osutka plamisto-grudkowa jest charakterystyczną reakcją alergiczną na: 

A. leki farmakologiczne, 
B. użądlenia owadów, 
C. nawozy sztuczne, 
D. substancje zapachowe. 

Zadanie 30. 
Bóle głodowe są objawem charakterystycznym występującym w chorobie: 

A. wrzodowej dwunastnicy, 
B. wrzodowej żołądka i dwunastnicy, 
C. wrzodowej żołądka, 
D. zapaleniu błony śluzowej żołądka. 

 
Zadanie 31. 
U pacjenta w trakcie badania fizykalnego został stwierdzony dodatni objaw 
Goldflama, który świadczy o schorzeniach w obrębie: 

A. pęcherzyka żółciowego, 
B. wątroby,  
C.  śledziony, 
D.  nerek. 

Zadanie 32. 
Bladość skóry i śluzówek, osłabienie, skłonności do omdleń, bicie serca, 
zawroty i bóle głowy, szum w uszach, łatwe męczenie się - są bardzo 
charakterystyczne dla: 

A. niedokrwistości z niedoboru żelaza, 
B. niedokrwistości hemolitycznej, 
C. ostrej białaczki szpikowej, 
D. wszystkich niedokrwistości. 

Zadanie 33. 
Wykwit skórny zawierający od momentu powstania treść ropną nosi nazwę: 

A. przeczos, 



B. krosta, 
C. bąbel, 
D. owrzodzenie. 

Zadanie 34. 
Oceny sprawności procesów poznawczych pacjenta w wieku podeszłym 
można dokonać przy użyciu: 

A. testu Tinetti, skali Bradena, 
B. testu rysowania zegara, MMSE, AMTS, 
C. skali Barthel, ADL, IADL, TUG, 
D. skali Norton, GDS, wskaźnika BMI. 

Zadanie 35. 
Zaburzenie połykania, polegające na upośledzonym przechodzeniu pokarmów 
płynnych i stałych z jamy ustnej przez gardło do przełyku, to: 

A. dysfazja, 
B. dysfagia, 
C. dysplazja, 
D. dyzartria. 

 
Zadanie 36. 
W czasie trwania ataku dychawicy oskrzelowej NIE należy podawać: 

A. aminofiliny, 
B. clemastinu, 
C. diazepamu, 
D. salbutamolu. 

Zadanie 37. 
Źródłem żelaza hemowego są: 

A. orzechy, 
B. brokuły,  
C.  podroby, 
D.  ryby. 

Zadanie 38. 
Objawem przedawkowania glikozydów naparstnicy są wszystkie poniższe z 
WYJĄTKIEM: 

A. zaburzenia rytmu lub przewodzenia, najczęściej tachykardia, 
B. zazwyczaj bradykardia zatokowa, 
C. nudności, wymioty, biegunka, 



D. zawroty głowy, zaburzenia widzenia. 

Zadanie 39. 
Rozcieńczanie i zagęszczanie moczu odbywa się w: 

A. cewce bliższej nerki, 
B. cewce dalszej nerki, 
C. pętli Henlego nerki, 
D. części korowej nerki. 

Zadanie 40. 
Do bezwzględnych przeciwwskazań leczenia trombolitycznego w zawale serca 
należy: 

A. przebyty udar krwotoczny mózgu, 
B. aktualne leczenie przeciwkrzepliwe,  
C.  niekontrolowane nadciśnienie, 
D.  czynna nisza wrzodowa. 

Zadanie 41. 
W których odcinkach jelita grubego najczęściej rozwija się choroba 
nowotworowa? 

A. okrężnicy wstępującej i zstępującej, 
B. kątnicy i okrężnicy esowatej, 
C. odbytnicy i bańce odbytniczej, 
D. przejściu między okrężnicą esowatą a odbytnicą. 

 
Zadanie 42. 
Napad dny moczanowej  dotyczący  pierwszego  stawu śródstopno-
paliczkowego nazywamy: 

A. artrocentozą, 
B. podagrą, 
C. gonagrą, 
D. zastrzałem. 

Zadanie 43. 
Erytromelalgia charakterystyczna jest dla: 

A. niewydolności oddechowej, 
B. niewydolności krążenia, 
C. czerwienicy prawdziwej, 
D. przewlekłej białaczki szpikowej. 



Zadanie 44. 
Które z podanych pokarmów są przeciwwskazane dla chorego z zespołem 
jelita drażliwego w okresie biegunek? 

A. mocna herbata, 
B. woda mineralna niegazowana, 
C. gotowane warzywa, 
D. prawidłowe odpowiedzi A i B. 

Zadanie 45. 
W ciągu ilu minut pacjent poddany doustnemu testowi obciążenia glukozą 
powinien wypić glukozę? 

A. 3 - 5, 
B. 5 - 10, 
C. 10 - 15, 
D. 25 - 30. 

Zadanie 46. 
W dnie moczanowej nadmierny wysiłek fizyczny, palenie tytoniu, stres, 
nadużywanie alkoholu powodują: 

A. znaczne obniżenie poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi, 
B. nieznaczne obniżenie poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi, 
C. wzrost poziomu kwasu moczowego w surowicy krwi, 
D. żadna z wymienionych odpowiedzi. 

 
Zadanie 47. 
Pacjentka 50-letnia, od 20 dni jest unieruchomiona z powodu przewlekłej 
zastoinowej niewydolności krążenia. Przy próbie pionizacji pojawia się ból w 
łydce, lekkie zasinienie kończyny oraz różnica w obwodach kończyn. U chorej 
należy podejrzewać: 

A. hipotonię ortostatyczną, 
B. zakrzepicę żył głębokich,  
C. zmiany w układzie ruchowym, 
D. rwę kulszową. 

Zadanie 48. 
Wykonanie przeglądowego badania radiologicznego jamy brzusznej u  
pacjent z podejrzeniem niedrożności  jelit, wymaga zastosowania pozycji: 

A. stojącej i leżącej na plecach, 
B. Fowlera i leżącej na brzuchu, 
C. na lewym boku i leżącej na plecach, 



D. Trendelenburga i leżącej na plecach. 

Zadanie 49. 
Najpowszechniejszym mechanizmem nagłego zatrzymania krążenia u 
dorosłych jest: 

A. asystolia, 
B. migotanie przedsionków, 
C. migotanie komór, 
D. trzepotanie komór. 

Zadanie 50. 
Zapasową fiolkę insuliny należy przechowywać: 

A. w zamrażalniku, 
B. w lodówce w temp. od + 4˚ do + 8˚C, 
C. w temperaturze pokojowej bez dostępu światła, 
D. w apteczce domowej. 

Zadanie 51. 
Z powodu zaburzonego metabolizmu ośrodkowego układu nerwowego u osób 
starszych, na skutek hipoglikemii, hipoksji, niedożywienia, infekcji, chorób 
przewlekłych, zaburzeń wodno-elektrolitwych, a także zatruć, które zakłócają 
homeostazę pacjenta w wieku podeszłym, może wystąpić: 

A. depresja, 
B. majaczenie (delirium),  
C.  senność patologiczna, 
D.  udar mózgu. 

 
Zadanie 52. 
Profil glikemii wykonuje się w celu: 

A. oceny glikemii, 
B. oceny acetonurii, 
C. ustalenia prawidłowych dawek insuliny w cukrzycy jawnej, 
D. rozpoznania cukrzycy utajonej. 

Zadanie 53. 
Kinezyterapia to: 

A. forma zimnolecznictwa z zastosowaniem temperatury poniżej 0 
stopni C, 

B. leczenie  ruchem (ćwiczenia bierne i czynne,  w odciążeniu i z 
oporem), 



C. forma rehabilitacji psycho-ruchowej, z zastosowaniem koni, 
D. terapia zajęciowa - rysunkowa. 

Zadanie 54. 
W profilaktyce chorób układu krążenia zaleca się ograniczenie podaży sodu do 
2-3 g na dobę, co oznacza, że: 

A. można dosalać potrawy solą kuchenną w ilości 2-3 g na dobę, 
B. nie należy dosalać potraw, 
C. należy wykluczyć z diety marynaty, wędzone wędliny, 
D. prawidłowe odpowiedzi B i C. 

Zadanie 55. 
Powiększenie rąk i stóp, twarzoczaszki i języka, pogrubienie rysów twarzy, 
obrzęk tkanek miękkich, zwiększenie masy ciała to obraz kliniczny: 

A. zespołu lub choroby Cushinga, 
B. obrzęku  śluzowatego w przebiegu niedoczynności tarczycy,  
C.  akromegalii, 
D.  otyłości. 

Zadanie 56. 
Najmniejszą zawartość puryn posiadają:  

A.  kurczak, szynka, łosoś, boczek, grzyby, 
B. grzyby, szparagi, groch, indyk, wątroba, 
C. chleb, soki owocowe, jaja, mleko, orzechy, 
D. sardynki, kasze, drożdże, nerki, herbata. 

 
 
 
 
 
Zadanie 57. 
Swoista immunoterapia alergenowa (allergy immunotherapy - AIT, syn. 
odczulanie) jest skuteczna w przypadkach alergii na: 

A. nikiel, 
B. penicyliny, 
C. owoce morza, 
D. roztocza kurzu domowego. 

Zadanie 58. 



Do działań niepożądanych, natychmiastowych, związanych z podawaniem 
cytostatyków, należą wszystkie, Z WYJĄTKIEM: 

A. nudności, 
B. wymiotów, 
C. odczynu uczuleniowego, 
D. mielotoksyczności. 

Zadanie 59. 
Pochodne biguanidu, sulfanylomocznika oraz akarboza, mają zastosowanie w 
leczeniu: 

A. choroby niedokrwiennej serca, 
B. cukrzycy, 
C. nadciśnienia tętniczego, 
D. niedoczynności kory nadnerczy. 

Zadanie 60. 
Którzy chorzy na gruźlicę NIE są zakaźni?  

A. chorzy na gruźlicę płuc z rozpadem, 
B. chorzy na pozapłucne postacie gruźlicy,  
C. chorzy na gruźlicę oskrzeli, 
D. chorzy na gruźlicę krtani. 

Zadanie 61. 
Kilak jest główną zmianą patologiczną kiły: 

A. pierwotnej, 
B. wtórnej, 
C. późnej, 
D. utajonej. 

 
Zadanie 62. 
Duszność o charakterze orthopnoe, przeważnie suchy kaszel, trzeszczenia nad 
podstawą płuc to objawy: 

A. lewokomorowej niewydolności serca, 
B. przewlekłej niewydolności serca,  
C.  choroby niedokrwienne serca, 
D.  nadciśnienia tętniczego. 

 
Zadanie 63. 
Napad dny moczanowej spowodowany, jest: 



A. występowaniem złogów kryształów w  jamie stawu, owrzodzeniem, 
B. ostrym stanem zapalnym stawu, niedokrwieniem, 
C. niedokrwieniem tkanki łącznej i owrzodzeniami, 
D. ostrym stanem zapalnym i złogami kryształów w jamie stawu. 

Zadanie 64. 
W leczeniu dny moczanowej, NIE zalecane jest podawanie: 

A. kolchicyny 0,5mg /d, 
B. allopurinolu>300/dl, 
C. probenecydu>300/dl, 
D. kwasu acetylosalicylowego <3,0/d. 

Zadanie 65. 
Objawami przemawiającymi za rozpoznaniem pełnoobjawowego przełomu 
tyreotoksycznego mogą być wszystkie wymienione, poza: 

A. gorączką 38º - 40º C, 
B. nudnościami i wymiotami,  
C.  niepokojem i silnym pobudzeniem, 
D.  bradykardią. 

Zadanie 66. 
Objawami odwodnienia hipertonicznego NIE jest/NIE są: 

A. uczucie silnego pragnienia, 
B. suchość błon śluzowych,  
C.  obrzęki obwodowe ciała, 
D. zaburzenia psychiczne. 

 
 
Zadanie 67. 
Wśród typowych zaburzeń oddawania moczu, wymienia się nykturię, co 
oznacza: 

A. bolesne oddawanie moczu, 
B. konieczność oddawania moczu w nocy, 
C. obecność białka w moczu, 
D. zwiększone wydalanie moczu. 

 
Zadanie 68. 



Asystowanie człowiekowi w rozpoznawaniu i zaspokajaniu 14 
fundamentalnych potrzeb, jeśli on sam nie ma ku temu odpowiedniej siły, woli 
lub wiedzy - to rola pielęgniarki według teorii: 

A. D. Orem, 
B. F. Nightingale,  
C.  V. Henderson, 
D.  B. Neuman. 

Zadanie 69. 
Leczenie lekami z grupy receptorów Beta2-mimetyków w postaci wziewnej, 
może prowadzić do istotnego spadku w surowicy krwi poziomu: 

A. wapnia, 
B. sodu, 
C. potasu, 
D. chlorków. 

Zadanie 70. 
Pacjenta do trepanobiopsji szpiku należy ułożyć w pozycji leżącej na: 

A. plecach, z kończynami zgiętymi w stawach kolanowych, 
B. plecach, z kończynami wyprostowanymi w stawach kolanowych, 
C. boku, z kolanami podgiętymi do przodu, 
D. boku, z kończynami wyprostowanymi w stawach kolanowych. 

Zadanie 71. 
Które z wymienionych leków mogą wywołać zespół objawów klinicznych 
przypominających toczeń rumieniowaty układowy? 

A. prokainamid, 
B. hydralazyna, 
C. chloropromazyna, 
D. wszystkie wyżej wymienione. 

Zadanie 72. 
Do modyfikowalnych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych 
należą: 

A. wiek mężczyzny 45 lat, palenie tytoniu, nieprawidłowe nawyki 
żywieniowe, 

B. nadciśnienie tętnicze, otyłość, złe nawyki żywieniowe, płeć męska, 
C. palenie tytoniu, nieprawidłowe żywienie, mała aktywność fizyczna, 

upośledzona tolerancja glukozy, 
D. wiek kobiety 55 lat, cukrzyca, złe żywienie, palenie tytoniu. 



 
Zadanie 73. 
Charakterystyczne dla niedokrwistości Addisona-Biermera, jest/są: 

A. parestezje, pęknięcia w kącikach ust, gładki czerwony język, 
B. zaburzenia czucia, osłabienie siły mięśniowej, ból brzucha, biegunki, 
C. skłonność do omdleń, tachykardia, nadmierny apetyt, 
D. bradykardia, osłabienie, duszność, szum w uszach. 

Zadanie 74. 
Przeciwwskazaniem do rozpoczęcia rehabilitacji u pacjenta po zawale mięśnia 
sercowego jest: 

A. brak bólów wieńcowych, zaburzeń przewodnictwa, zaburzeń rytmu, 
B. normalizacja ciśnienia i tętna, wskaźników biochemicznych 

martwicy mięśnia sercowego, 
C. powrót do prawidłowo ukształtowanego zespołu QRS, załamka Q, 

załamka T, 
D. postawa pacjenta nieakceptująca planów rehabilitacji. 

Zadanie 75. 
Do skal wykorzystywanych w ocenie ryzyka wystąpienia odleżyn NIE należy 
skala: 

A. Braden, 
B. Waterlow, 
C. Katza, 
D. Norton. 

 
 
 
 
Zadanie 76. 
Według Gella i Coombsa, typ III nadwrażliwości związany z powstaniem 
kompleksów immunologicznych, nie prowadzi do: 

A. astmy alergicznej, 
B. choroby posurowiczej, 
C. układowego zapalenia naczyń, 
D. reumatoidalnego zapalenia stawów. 

Zadanie 77. 
Wskazaniem do biopsji nerki, jest:  



A.  białkomocz o nieznanej etiologii, 
B. skaza krwotoczna w wyniku chorób nerek, 
C. wodonercze, 
D. zdiagnozowany nowotwór nerek. 

 
Zadanie 78. 
Konsekwencją upadków osób w wieku podeszłym, o charakterze 
psychologicznym jest występowanie tzw. zespołu: 

A. utrwalonych zaburzeń równowagi, 
B. splątaniowego, 
C. poupadkowego (post fall syndrome), 
D. nazywanym zjawiskiem zamrożenia (freezing). 

Zadanie 79. 
W zespole nerczycowym najczęstszymi objawami są: 

A. zmęczenie, skąpomocz, 
B. pienienie się moczu, obrzęki, 
C. brak pragnienia, zapach amoniaku z ust, 
D. wzmożone pragnienie i oddawanie dużej ilości moczu. 

Zadanie 80. 
Obserwując chorego z niewydolnością wątroby pielęgniarka powinna zwrócić 
szczególną uwagę na: 

A. występowanie bólu i towarzyszące mu objawy emocjonalne, 
B. aktywność psychomotoryczną chorego oraz stan świadomości, 
C. reakcje na bodźce zewnętrzne, 
D. rodzaj niewydolności wątroby. 

 
Zadanie 81. 
Pacjent z rozpoznaną astmą oskrzelową, nie posiada wiedzy dotyczącej 
czynników wyzwalających objawy astmy, ani też motywacji do podjęcia 
zgłębienia wiedzy. Który z systemów pielęgnowania wg Orem, powinien być 
zastosowany w opiece nad pacjentem? 

A. system w pełni kompensacyjny, 
B. system częściowo-kompensacyjny,  
C. system wspierająco-uczący, 
D. system rozwojowy. 

Zadanie 82. 



Według teorii D. Orem, działanie "za" i "dla" pacjenta to metoda pracy 
pielęgniarki z pacjentem, stosowana w przypadku: 

A. braku deficytów w samoopiece, 
B. ograniczeń w samoopiece, 
C. dużych deficytów w samoopiece, 
D. żadna z podanych odpowiedzi nie jest prawidłowa. 

 
Zadanie 83. 
U chorych na POChP najlepiej rozpocząć tlenoterapię stosując "wąsy tlenowe" 
o przepływie: 

A. 1-2 l/min, 
B. 2-3 l/min, 
C. 3-4 l/min, 
D. 4-5 l/min. 

Zadanie 84. 
Które, z poniższych elementów planu pielęgnacyjnego, odnoszą się do opieki 
nad pacjentem, u którego w przebiegu ostrej białaczki szpikowej doszło do 
wylewu krwi do jamy stawowej? 

A. ograniczenie ruchomości stawu objętego wylewem krwawym, 
pomoc w czynnościach dnia codziennego, obserwacja natężenia 
bólu, komasacja czynności, 

B. założenie gipsu na staw objęty wylewem krwawym, prowadzenie 
bilansu płynów, ułożenie w pozycji wysokiej, nawilżanie powietrza, 

C. zastosowanie opatrunku z płynu Burowa na staw objęty wylewem 
krwawym, komasowanie czynności, stosowanie diety 
ubogobiałkowej, praca w masce ochronnej, 

D. stosowanie diety bogatobiałkowej, obserwowanie powłok skórnych, 
toaleta ciała letnią wodą, podawanie ciepłych płynów do picia. 

Zadanie 85. 
Dieta wysokoenergetyczna, niskoresztkowa, bogata w witaminy, białko, 
składniki mineralne, wskazana jest dla chorych z: 

A. kamicą pęcherzyka żółciowego, 
B. zespołem jelita drażliwego, 
C. wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, 
D. owsicą. 

Zadanie 86. 
Głównym źródłem witaminy B12 są: 



A. owoce cytrusowe, jarzyny, produkty zbożowe, ryby, 
B. jarzyny, owoce, mleko, pieczywo razowe, 
C. wątroba, nerki, mleko, jaja, mięso, 
D. drożdże, pomidory, żółtko jaj, orzeszki ziemne. 

 
Zadanie 87. 
Według Lalonda, do czynników ryzyka zachorowania należą: 

A. styl życia, kontakty seksualne, szczepienia, 
B. czynniki genetyczne, warunki pracy i mieszkania, opieka 

zdrowotna, 
C. choroby  zakaźne,  czynniki  środowiskowe,  ochrona 

zdrowia, zmiany klimatyczne, 
D. styl życia, czynniki środowiskowe, czynniki genetyczne, ochrona 

zdrowia. 

Zadanie 88. 
Przed  pobraniem plwocin indukowanej do badania bakteriologicznego NIE 
należy: 

A. wykonywać toalety jamy ustnej, 
B. wykonywać płukania jamy ustnej wodą przegotowaną, 
C. wykonywać inhalacji, 
D. rozpoczynać farmakoterapii antybiotykami. 

 
 
 
Zadanie 89. 
Obrzęki charakteryzujące się powstawaniem wolno zanikającego dołka w 
wyniku uciśnięcia palcem, są to obrzęki: 

A. śluzowate, 
B. przelotne, 
C. rozlane, 
D. ciastowate. 

Zadanie 90. 
Na pierwszy etap procesu pielęgnowania - rozpoznawanie stanu pacjenta i 
środowiska, składają się poniższe fazy, z wyjątkiem: 

A. gromadzenia danych, 
B. określenia zasobów ludzkich, rzeczowych, 
C. stawiania diagnozy pielęgniarskiej, 



D. analizowania i syntetyzowanie danych, 

Zadanie 91. 
Choroba Addisona jest to zespół objawów chorobowych:  

A. z nadmiernym wydzielaniem glikokortykosteroidów, 
B. z nadmiernym wydzielaniem mineralokortykosteroidów, 
C. gdzie charakterystycznym  objawem jest wzmożona pigmentacja 

skóry i błon śluzowych, brak łaknienia, spadek masy ciała, 
D. gdzie charakterystycznym objawem jest wzmożona pigmentacja 

skóry, otyłość brzuszna oraz hiperglikemia. 
 
Zadanie 92. 
Afazja, zaburzenia orientacji, zachowania i pamięci świeżej, a następnie  
odległej oraz powolny, podstępny początek charakteryzuje: 

A. chorobę Alzheimera, 
B. otępienie czołowo-skroniowe,  
C.  stwardnienie rozsiane, 
D.  chorobę Lewy'ego. 

Zadanie 93. 
W okresie zaostrzenia reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS) zaleca się: 

A. uruchomienie stawów, ciepłe okłady, dbanie o wyprost w stawach 
kolanowych, 

B. leżenie w łóżku, prawidłowe ułożenie chorego, profilaktyka 
przykurczy, walka z bólem, 

C. rehabilitacja lecznicza, włączenie jak najszybciej ćwiczeń, zalecana 
krioterapia, 

D. leczenie przeciwbólowe, ćwiczenia wzmacniające siłę mięśni. 

Zadanie 94. 
Objaw polegający na nagłym, przemijającym skurczu tętniczek palców dłoni, 
zwykle przy ekspozycji na zimno, który powoduje zblednięcie, a następnie 
zasinienie i zaczerwienienie skóry palców to: 

A. objaw Raynauda, 
B. artropatia Jaccouda, 
C. objaw Rovsinga, 
D. objaw Goldflama. 

Zadanie 95. 



U chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, w diecie należy 
ograniczyć: 

A. mięso drobiowe, 
B. gotowane warzywa, 
C. chude ryby, 
D. mleko pasteryzowane. 

 
Zadanie 96. 
Do objawów przedmiotowych w napadzie kolki nerkowej zaliczamy: 

A. dodatni objaw Goldflama, zniesione napięcie mięśni po stronie kolki, 
B. ujemny objaw Goldflama, zniesione napięcie mięśni podbrzusza, 
C. dodatni objaw Goldflama, wzmożone napięcie mięśni po stronie 

kolki, 
D. ujemny objaw Goldflama, wzmożone napięcie mięśni podbrzusza. 

Zadanie 97. 
Mianem odczynu białaczkowego określa się: 

A. leukocytozę przekraczającą 30 x 109/l i znaczne 
"przesunięcie w lewo", 

B. znaczną leukopenię 1,5 x 109/l komórek i "przesunięcie w prawo", 
C. zespół objawów charakterystycznych dla ostrej białaczki szpikowej, 
D. zespół objawów charakterystycznych dla ciężkich niedokrwistości. 

 
 
Zadanie 98. 
Do powstawania zakażeń szpitalnych układu moczowego, szczególnie 
predysponuje: 

A. płeć męska, przepuklina pachwinowa, przyjmowanie poniżej 1000 
ml. płynów na dobę, 

B. przyjmowanie niesterydowych leków przeciwzapalnych, otyłość, 
długotrwała hospitalizacja, 

C. długotrwała antybiotykoterapia, niesprawność w poruszaniu się, 
klimakterium, 

D. płeć żeńska, instrumentacja dróg moczowych, obniżona odporność. 

Zadanie 99. 
Trzydziestopięcioletni pacjent skarży się na stałe osłabienie, okresowe 
zasłabnięcia, brak apetytu i chudnięcie, chęć spożywanie słonych pokarmów, 
ból mięśni i stawów. Uwagę zwraca ciemne zabarwienie skóry. Pomiary 



ciśnienia tętniczego wskazują niskie ich wartości. Od dzieciństwa pacjent 
choruje na cukrzycę typu I. Najbardziej prawdopodobną przyczyną tego stanu 
jest: 

A. pierwotna nadczynność kory nadnerczy, 
B. wtórna niedoczynność kory nadnerczy, 
C. pierwotna niedoczynność kory nadnerczy (choroba Addisona), 
D. rozrost kory nadnerczy. 

 
Zadanie 100. 
Objawy Chvostka oraz Trousseau są charakterystyczne dla: 

A. nadczynności gruczołów przytarczycznych, 
B. niedoczynności gruczołów przytarczycznych,  
C.  choroby Cushinga, 
D.  zespołu Conna. 

Zadanie 101. 
Niedostosowanie szerokości mankietu do obwodu ramienia pacjenta, podczas 
pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, powoduje uzyskanie: 

A. niezmienionych wartości ciśnienia, 
B. zaniżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu mankietu zbyt 

szerokiego u osób bardzo szczupłych, 
C. zawyżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu mankietu zbyt 

szerokiego u osób bardzo szczupłych, 
D. zaniżonych wartości ciśnienia, przy zastosowaniu mankietu 

standardowego u osób otyłych. 

Zadanie 102. 
Podwaliny do współczesnego procesu pielęgnowania na podstawie własnych 
obserwacji wprowadziła: 

A. F. Nightingale, 
B. D. Orem, 
C. H. Peplau, 
D. V. Henderson. 

Zadanie 103. 
W przewlekłej niewydolności, nerek szron mocznicowy spowodowany jest: 

A. niskim stężeniem mocznika w osoczu krwi, 
B. średnim stężeniem mocznika w osoczu krwi, 
C. dużym stężeniem mocznika w osoczu krwi, 
D. brakiem mocznika w osoczu krwi pacjenta. 



Zadanie 104. 
Stężenie kwasu moczowego definiuje się jako hiperurykemię, kiedy jego 
wartości osiągają poziom: 

A. powyżej 7 mg/dl, 
B. powyżej 5,2 mg/dl, 
C. powyżej 3,5 mg/dl, 
D. powyżej 2,0 mg/dl. 

 
Zadanie 105. 
NIEPRAWIDŁOWE wykonanie próby tuberkulinowej, polega na: 

A. podskórnym podaniu tuberkuliny, 
B. śródskórnym podaniu tuberkuliny, 
C. podaniu 0,1ml tuberkuliny Rt 23, 
D. wykonaniu wstrzyknięcia śródskórnego z tuberkuliną na prawym lub 

lewym przedramieniu. 

Zadanie 106. 
Podstawą rozpoznania choroby zwyrodnieniowej stawów jest występowanie 
objawów klinicznych oraz badanie: 

A. radiologiczne,  
B. morfologiczne krwi. 
C. ultrasonograficzne, 
D. bakteriologiczne krwi. 

Zadanie 107. 
Brak pośrednich postaci rozwojowych krwinek białych w rozmazie krwi 
obwodowej, nosi nazwę: 

A. odczynu białaczkowego, 
B. przerwy białaczkowej, 
C. pancytopenii, 
D. żadna z wymienionych. 

Zadanie 108. 
Aby rozpoznać nierzeżączkowe zapalenie cewki moczowej należy pobrać do 
badania: 

A. rozmaz z wydzieliny szyjki macicy barwiony metodą Gramma, 
B. wydzielinę z cewki moczowej lub szyjki macicy i wykonać test na 

obecność chlamydia trachomatis, 
C. ślinę lub płyn mózgowo-rdzeniowy na obecność chlamydia 

trachomatis, 



D. próbkę krwi na PCR oraz posiew. 

Zadanie 109. 
O dokonującym się zawale mięśnia sercowego może świadczyć ból w klatce 
piersiowej, który: 

A. nie ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny, 
B. ustępuje po podjęzykowym podaniu nitrogliceryny, 
C. trwa 20-30 minut i więcej, 
D. prawidłowa odpowiedź A i C. 

 
Zadanie 110. 
Przełyk Barreta, to: 

A. rak gruczołowy przełyku, 
B. zmiany bliznowate przełyku z powodu długoletniej choroby 

refluksowej przełyku, 
C. lokalizacja w przełyku choroby Leśniowskiego-Crohna, 
D. zmiana w obrębie nablonka przełyku o charakterze przedrakowym. 

 
 
Zadanie 111. 
Objaw "kija  bambusowego" w RTG  kręgosłupa  jest charakterystyczny dla: 

A. reumatoidalnego zapalenia stawów, 
B. zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa,  
C.  twardziny układowej, 
D.  zespołu Sjögrena. 

Zadanie 112. 
Depresyjne działanie morfiny na układ oddechowy polega na: 

A. przyspieszeniu czynności oddechowej, 
B. zwolnieniu czynności oddechowej, 
C. zwolnieniu, a czasem przyspieszeniu czynności oddechowej, 
D. braku zmian czynności oddechowej. 

Zadanie 113. 
Które z poniższych zachowań prozdrowotnych są najistotniejsze w 
profilaktyce schorzeń nerek? 

A. wykonywanie badania ogólnego moczu raz w roku oraz kontrola 
ciśnienia tętniczego krwi, 



B. unikanie infekcji górnych dróg oddechowych i bezwzględna sanacja 
ognisk zapalnych w organizmie, 

C. dbanie o higienę narządów moczo-płciowych, kontrola dwa razy w 
roku ciśnienia tętniczego krwi, 

D. stosowanie diety niskokalorycznej z ograniczeniem soli kuchennej. 

Zadanie 114. 
Spirometria podstawowa, jako badanie czynnościowe układu oddechowego, 
służy między innymi do oceny wskaźnika Tiffaneau, który jest: 

A. natężoną objętością wydechową pierwszosekundową (FEV1), 
B. ilorazem FEV1 i VC, 
C. szczytowym przepływem wydechowym (PEF), 
D. pojemnością życiową (VC). 

 
Zadanie 115. 
Bezwzględnym przeciwwskazaniem do kardiowersji jest: 

A. ponaparstnicowe zaburzenie rytmu, 
B. napadowy częstoskurcz nadkomorowy, 
C. migotanie przedsionków, 
D. trzepotanie przedsionków. 

Zadanie 116. 
Objawem II˚ odleżyn wg Torrance'a NIE jest: 

A. owrzodzenie, 
B. rumień utrzymujący się po ustaniu ucisku,  
C.   powierzchniowy obrzęk, 
D. uszkodzenie naskórka. 

Zadanie 117. 
W leczeniu astmy, POChP podczas stosowania wziewnych leków z grupy 
glikokortykosteroidów należy po inhalacji leku z użyciem ustnika: 

A. podać lek rozszerzający oskrzela, 
B. wypłukać jamę ustną wodą,  
C.  podać posiłek, 
D.  umyć twarz. 

Zadanie 118. 
Niedokrwistość w przebiegu niewydolności nerek spowodowana jest 
niedoborem: 

A. żelaza, 



B. wapnia, 
C. fosforu, 
D. potasu. 

Zadanie 119. 
Które z zachowań NIE jest charakterystyczne dla pacjenta z nadczynnością 
tarczycy? 

A. osłabienie i zmęczenie, 
B. spowolnienie reakcji w różnych sytuacjach, 
C. nerwowość, napięcie, nadmierna ruchliwość, 
D. drobne drżenia rąk, upuszczanie różnych przedmiotów. 

 
Zadanie 120. 
Który zestaw produktów spożywczych należy zaproponować na drugie 
śniadanie osobie z kamicą żółciową w okresie remisji objawów? 

A. czerstwą bułkę grahamkę z masłem i kilka rzodkiewek, 
B. kromkę żytniego chleba z margaryną i dżemem wiśniowym, 
C. czerstwą pszenną bułkę z chudą wędliną, 
D. kromkę razowego chleba z masłem i mały kefir z 3% zawartością 

tłuszczu. 

Zadanie 121. 
Niewydolne nerki tracą zdolność wydalania fosforu: 

A. stosunkowo wcześnie, 
B. dopiero w niewydolności schyłkowej, 
C. tylko w mocznicy przewlekłej, 
D. żadna z wymienionych odpowiedzi. 

Zadanie 122. 
Kontrapulsacja wewnątrzaortalna jest metodą inwazyjnego leczenia 
kardiologicznego w sytuacji: 

A. niewydolności serca, 
B. zawału podwsierdziowego, 
C. zaburzeń rytmu serca, 
D. zaburzeń przewodzenia. 

Zadanie 123. 
Proszę wskazać FAŁSZYWE stwierdzenie: 

A. zakażenie wirusem HCV ujawnia się często na etapie przewlekłego 
zapalenia wątroby lub marskości wątroby, 



B. w leczeniu przewlekłego zapalenia wątroby typu C stosuje się 
interferon alfa, 

C. zakażenie WZW typ A prowadzi do marskości wątroby, 
D. przetrwanie antygenemii HBs ponad 6 miesięcy wskazuje na 

przewlekłe zapalenie wątroby. 

Zadanie 124. 
Wskaż stwierdzenie NIEPRAWDZIWE dotyczące stopy cukrzycowej: 

A. przyczyną rozwoju stopy cukrzycowej jest mikroangiopatia 
cukrzycowa, 

B. makroangiopatia  stanowi  przyczynę  rozwoju  stopy 
cukrzycowej, 

C. prawidłowa higiena stóp nie ma wpływu na rozwój stopy 
cukrzycowej, 

D. zmianami patologicznymi w stopie są objęte naczynia, nerwy, 
skóra, mięśnie i kości. 

 
 
 
 
Zadanie 125. 
Do czynników mogących wywołać wstrząs anafilaktyczny należy/-ą: 

A. spożycie ryb, owoców morza, orzeszków ziemnych, 
B. przyjęcie antybiotyków B-laktamowych,  
C.  użądlenie przez owady błonkoskrzydłe, 
D.  wszystkie wymienione. 

Zadanie 126. 
Swoistym markerem martwicy mięśnia sercowego jest: 

A. CK, 
B. CK-MB, 
C. Troponina T, 
D. AspAT. 

Zadanie 127. 
Guzki Heberdena i Boucharda są charakterystyczne dla: 

A. zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, 
B. reumatoidalnego zapalenia stawów,  
C.  choroby zwyrodnieniowej stawów, 
D.  osteoporozy. 



Zadanie 128. 
Zadaniem priorytetowym w pielęgnowaniu pacjenta z ostrą białaczką 
szpikową jest: 

A. przygotowanie do przeszczepu szpiku kostnego, 
B. ochrona przed zakażeniem egzogennym i endogennym, 
C. poprawa kondycji fizycznej, 
D. właściwe odżywienie chorego. 

Zadanie 129. 
Lekami pierwszego wyboru w leczeniu zaostrzeń astmy są szybko i krótko 
działające B2-mimetyki wziewne (SABA), np. salbutamol, który należy 
podawać w lekkim i umiarkowanym zaostrzeniu astmy: 

A. z inhalatora MDI z przystawką, początkowo 4-10 dawek (po 100 
mikrogram), powtarzając, co 20 minut przez 1 godzinę, 

B. z inhalatora MDI z przystawką, początkowo 4-10 dawek, 
powtarzając, co 3 lub 4 godziny, 

C. z nebulizatora napędzanego tlenem, początkowo 2,5-5,0 mg, 
powtarzając, co 15-20 minut,  

D. w nebulizacji ciągłej 10 mg/h. 
 

Zadanie 130. 
Jaka ilość glukozy (w gramach) jest podawana pacjentowi do wypicia w 
doustnym teście obciążenia glukozą? 

A. 150, 
B. 75, 
C. 50, 
D. 100. 

Zadanie 131. 
Neisseria gonorrhoeae wywołuje: 

A. kiłę, 
B. rzeżączkę, 
C. drożdżycę pochwy, 
D. opryszczkę pospolitą. 

Zadanie 132. 
Podczas pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, powietrze z mankietu powinno być 
wypuszczane z prędkością: 

A. dobrze tolerowaną przez chorego, 
B. aby nie przekroczyć ogółem 90 sekund, 



C. powodującą spadek słupa rtęci lub obniżenie wskazówki manometru 
o 2-3 mm Hg na sekundę, 

D. powodującą spadek słupa rtęci lub obniżenie wskazówki manometru 
o 4-5 mm Hg na sekundę. 

Zadanie 133. 
Będącemu w trudnej sytuacji życiowej pacjentowi geriatrycznemu, pomocy w 
rozwiązaniu problemów mogą/może udzielić: 

A. ośrodki pomocy społecznej, 
B. pielęgniarka rodzinna, 
C. stowarzyszenia, instytucje kościelne, 
D. wszystkie wymienione podmioty. 

 
 
 
 
Zadanie 134. 
Kał płynny pobrany do badania u pacjenta z biegunką, powinien być 
dostarczony do laboratorium: 

A. do 30 minut po oddaniu, 
B. do 60 minut po oddaniu, 
C. do 90 minut po oddaniu, 
D. do 120 minut po oddaniu. 

 
Zadanie 135. 
Pojęcie prewencji  pierwszorzędnej, drugorzędnej i trzeciorzędnej do pracy 
pielęgniarki wprowadziła: 

A. V. Henderson, 
B. B. Neuman, 
C. C. Roy, 
D.  F. Nightingale.  



 


